Philips
Internet-/DECT-telefon

VOIP3212S

Ring kostnadsfritt
Med VOIP 321 kan du ringa kostnadsfria Skype-samtal och vanliga samtal. Du kan ringa
och ta emot samtal på båda nätverken från en enda handenhet, och du kan se vilka som
är online genom att bara titta på displayen, utan att behöva använda datorn.
Använd Skype kostnadsfritt
• Kostnadsfria samtal över hela världen
• Direktknapp till Skype för åtkomst till din kontaktlista
• Skype-konferenssamtal med flera vänner
Den andra linjen är kostnadsfri
• Skype och fasta samtal samtidigt**
• Ring eller ta emot samtal via Skype
• Ring eller ta emot samtal via det fasta nätet
Använd Skype enkelt
• Låg samtalskostnad till vanliga telefonnummer via SkypeOut
• Åtkomst till Skype-kontaktlista överallt i hemmet
• Lika enkelt som att använda en vanlig sladdlös telefon
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Internet-/DECT-telefon
Specifikationer

Produktfördelar

Bekvämlighet

• Samtalshantering: Uppringnings-ID, Samtal väntar,
Parkerat samtal, Meddelande väntar,
Samtalsöverföring
• Tangenter - handenhet: Linje, Knappsats,
Telefonbok, Samtalslogg, Återuppringning, Skype,
Högtalare
• Basstationstangenter: Knapp på
handenhetssökare
• Användargränssnitt: Lysdiod för Skype påslaget
• Bakgrundsbelyst knappsats: Ja (gul)
• Högtalartelefon – prata utan lur

Bild/visning

• Färg på bakgrundsbelysning: Gul

Minneskapacitet

• Poster i samtalslogg: 15 missade och 5 mottagna
• Funktion för återuppringningslista: 10 samtal
• Telefonbok: 50 namn och nummer

Ljud

• Volymkontroll på handenheten: Volymkontroll
med fem nivåer för öronsnäckor och högtalare
• Ringsignaltyp: polyfon
• Antal melodier: 10
• Ringprofiler: Landline/Internet distinction,
programmerbar

Softphone-kompatibel

• Visa status för kontaktlista
• Redigera användarstatus på telefonen
• Direktsamtal från kontaktlista

Kompatibel med VoIP-klienter

• Fullständigt integrerad med Skype
• PC-funktionalitet: Använd alla funktioner på
datorn till att upprätta dina telefonsamtal

USB-kompatibel

• Hastighet: Fullständig 12 Mbit/s
• USB-specifikation: USB 1.1-specifikation

Systemkrav

• USB: Ledig USB-port
• Processor: Pentium-baserad dator med 400 MHz
processor eller snabbare
• RAM-minne: 128 MB
• Hårddiskutrymme: 30 MB eller mer
• Operativsystem: Microsoft Windows XP,
Microsoft Windows 2000
• Internet-anslutning: 33,6 kbit/s eller snabbare
(bredband rekommenderas)
• CD-ROM- eller DVD-ROM-enhet

Effekt

• Nätström: Laddare: 230 V växelström till 9 V/150
mA - Basenhet: 230 V växelström till 9V/300 mA
• Lysdiodsvisning för ström: Grön
• Batterityp: AAA, NiMH
• Antal batterier: 2
• Samtalstid: 10 timmar
• Standby-tid: > 100 timmar
• Radio HF-effekt: <250 mW

Tekniska specifikationer

• Intervall för relativ luftfuktighet: Drift och
förvaring: Upp till 95 % vid 40 °C
• Intervall för temperaturmätning: Drift: 0 till
+50 °C Förvaring: -25 °C till +70 °C
• EMC-standarder: EN 301489-1 och EN 30148917
• Säkerhetsstandarder: EN 60950
• Överensstämmer med: EN 300176 (radio)

Förpackningsinnehåll
•
•
•
•
•
•
•
•

Basenhet
Analog anslutningskabel
Snabbstartshandbok
CD-ROM
Handenhet: 2
Laddare: 2
Strömförsörjning: 3
Batterier: 4

•
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Kostnadsfria samtal över hela världen
Du kan använda VOIP-telefonen till att ringa via Skype
oavsett var du är. Med Skype ringer du kostnadsfritt till
andra Skype-användare världen över. Skype och
SkypeOut är varumärken som tillhör Skype Limited.
Direktknapp till Skype
Genom att trycka på Skype-knappen får du
direktåtkomst till din Skype-kontaktlista. Listan över
användare som för närvarande är inloggade på Skype
visas och du kan se deras onlinestatus. Med Skypeknappen kommer du också ut på linjen (när du har valt
kontakt) och kan ringa ett Skype-samtal (Skype och
SkypeOut).
Skype och fasta samtal
**Skaffa en VoIP-tjänst som komplement till det fasta
abonnemanget
Universell telefon
Med den här dubbla telefonen kan du ringa samtal via
Internet och/eller** via vanlig fast telefoni med samma
rörlighet, röstkvalitet och enkla användning som med en
sladdlös telefon.** Om du har två handenheter kan du
ringa ett Internet-samtal med den ena och ett vanligt
samtal med den andra samtidigt.
Universell telefon (fast nät)
Med den här dubbla telefonen kan du ringa samtal via
Internet och/eller** via vanlig fast telefoni med samma
rörlighet, röstkvalitet och enkla användning som med en
sladdlös telefon.** Om du har två handenheter kan du
ringa ett Internet-samtal med den ena och ett vanligt
samtal med den andra samtidigt.
Låg samtalskostnad via SkypeOut
SkypeOut är ett billigt sätt att ringa via Skype till vänner
som fortfarande använder en vanlig fast telefon eller
mobiltelefon. Skype, SkypeOut är varumärken som tillhör
Skype Limited. Windows XP/2000 via bredband. Datorn
måste vara påslagen och Skype anslutet.
Skype-kontaktlista överallt
Ring kostnadsfria samtal över Internet utan att behöva
sitta vid datorn. Du ser din Skype-kontaktlista direkt i
handenheten.

